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UGEN 20.-26. NOVEMBER 2022

”Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover 
hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. 
For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved 
Jesus føre de hensovede sammen med ham“ (1 Thess 4,13-14).

Det er i dette liv, mennesker afgør deres evige skæbne.

Findes der et liv efter døden? Og hvordan ser det ud? Er sjælen udø-
delig? Disse spørgsmål har mennesket stillet til alle tider. Tanken om 
en chance til efter døden og forestillingen om en udødelig sjæl har 
ikke deres baggrund i Bibelen, men i hedensk og filosofisk tanke-
gang. Alligevel henvises der ofte til skriftsteder, der ser ud til at tale 
om sjælens udødelighed og et liv umiddelbart efter døden. Hvad 
skal man mene om det?

På dette træsnit fra 
det 15. århundrede 
ses, hvordan en engel 
er ved at hente en dø-
endes sjæl. I katolske 
områder var det derfor 
i lang tid almindeligt, 
at man åbnede et vin-
due, når et menneske 
var ved at dø. 

Søndag Den rige mand og Lazarus Luk 16,19-31
Mandag I Paradis allerede i dag? Luk 23,39-43
Tirsdag At dø og være hos Kristus Fil 1,21-24
Onsdag At prædike for ånderne i fængslet 1 Pet 3,18-20
Torsdag Sjæle under alteret Åb 6,9-11
Fredag Opstandelseshåb 1 Thess 4,13-18
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9. 9. ugeuge Et liv efter døden?
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SØNDAG 20. NOVEMBER 2022

Luk 16,19-31

 

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse
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Den rige mand og Lazarus

Hvilke henvisninger i teksten taler imod, at den skal læses bog-
staveligt? 

Hvilken advarsel og hvilken trøst indeholder denne lignelse?

En bogstavelig tolkning af denne fortælling ville ikke alene være 
i modstrid med andre skriftsteder, men også føre til spændinger 
inden for selve teksten. I så fald skulle himmel og helvede ligge så 
tæt på hinanden, så det var muligt at føre samtaler på tværs af de 
to steder og med en finger læske en tunge hos en, der befandt sig i 
helvede. Hvis de frelste kunne være vidne til deres fortabte kæres li-
delser og endda kunne tale med dem, var himlen sikkert ikke et sted 
med glæde og lykke (sml. Åb 21,4).

Det vil derfor give mening at læse denne beretning som en lignelse, 
hvor Jesus bruger elementer fra datidens gængse jødiske tænkning 
og overdriver indtil det groteske. Jesus benyttede ikke denne para-
bel til at undervise om detaljer vedrørende de dødes tilstand. Han 
påtalte farisæernes sociale eksklusivitet og kærlighed til penge (sml. 
Kim Papaioannou, The Geography of Hell in the Teaching of Jesus, Eu-
gene, OR, 2013, 111-135).

Af Jesu lignelse kan vi uddrage ting, der har væsentlig betydning for 
vores liv:

• Position, social anerkendelse og materiel rigdom er ikke tegn på 
den status et menneske har hos Gud.

• Velhavende mennesker har et ansvar for, hvordan de forvalter 
deres rigdom.

• Egoisme, manglende medmenneskelighed og forkert brug af ma-
terielle goder kan være en hindring for at få adgang til Guds rige.

• Dette liv er den eneste lejlighed til at forberede sig på fremtiden.

• Bibelens klare lære er tilstrækkelig til at vise os vejen til evig 
frelse (sml. Gustav Tobler, Kein Tod mehr! Wann beginnt das ewige 
Leben?, Zürich o.J., 66).



72

Luk 23,39-43

 

 Forståelse

 

 

 

 
 

 Refleksion

 

 

I Paradis allerede i dag?

Hvorved adskiller de to forbrydere sig? 

Hvad giver mig allerede i dag vished om en dag at være sammen 
med Jesus?

I næsten alle bibeloversættelser kan man få det indtryk, at Jesus 
lover røveren på korset, at han skal være med ham i himlen (Paradis) 
samme dag. Denne antagelse er dog en direkte kontrast til de tyde-
lige udsagn, Jesus kommer med andetsteds ( Joh 14,1-3; 20,17), og 
kan heller ikke nødvendigvis læses ud af grundteksten. Spørgsmålet 
er, om i dag lægger sig til det efterfølgende udsagnsord være eller til 
det foranstående siger. Begge dele er grammatisk muligt.

”Lukas har dog en klar tendens til at anvende denne tidsangivelse 
sammen med det udsagnsord, der står foran“ (Wilson Paroschi, 
”The Significance of a Comma: An Analysis of Luke 23:43“, Ministry, 
6/2013, 7). I så fald skal v. 43 oversættes således: ”Sandelig, jeg siger 
dig i dag: Du skal være sammen med mig i Paradis.“ Dermed under-
streger Jesus betydningen og alvoren i sit svar på den angrende rø-
vers bøn. ”I dag, endnu inden du dør, lover jeg dig, at du engang skal 
være med mig i Paradis.“

På den russiske tsar Alexander III’s bord lå en skrivelse. En politisk 
fange havde søgt om benådning hos tsaren, der havde skrevet føl-
gende under ansøgningen: ”At benåde umuligt, at sende til Sibirien.“ 
Tilfældigvis læste tsarens kone ordlyden på den afviste ansøgning. 
Hun havde medlidenhed med fangen og ville ikke, at han skulle sen-
des til Sibirien. Så hun slettede kommaet efter ”umuligt“ og satte 
et komma foran ordet. Nu stod der: ”At benåde, umuligt at sende 
til Sibirien.“ Denne fanges skæbne kom altså til at afhænge af, hvor 
kommaet stod (Tobler, Kein Tod mehr!, 83). 

Der findes en version af denne historie, hvor den italienske kong 
Umberto I og dennes justitsminister spiller en rolle for en langtids-
fange.

MANDAG 21. NOVEMBER 2022
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Fil 1,21-24
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 Anvendelse

 

At dø og være hos Kristus

Hvorfor var Paulus i syv sind? Hvad var hans inderligste ønske? 

Hvordan kan jeg holde balancen mellem glæden ved dette liv og 
længslen efter det evige liv?

Siger Paulus i v. 23, at han efter sin død straks vil være sammen 
med Kristus? De, der forsvarer sjælens udødelighed, tolker teksten 
således, også fordi apostlen her ikke henviser til opstandelsen. Man 
bør dog holde sig for øje, at Paulus i dette afsnit ikke giver en dok-
trinær beskrivelse af, hvad der sker efter døden, men giver udtryk 
for et ønske, der udspringer af hans meget nære forhold til Kristus. 
Han var drevet af passionen om at leve i Kristus. Ikke engang døden 
kunne få apostlen til at tvivle på, at han tilhørte sin frelser og herre. 
Man bør derfor heller ikke læse teksten som en beskrivelse af en 
dødslængsel eller en depressiv sindstilstand.

Paulus skrev dette brev i fængslet, mens han ventede på sin proces. 
Han skrev fuld af fortrøstning, at han var klar til såvel at dø som 
at leve. Hvis han blev dømt til døden, ville han endelig kunne hvile 
efter al sin møje uden længere at skulle udholde smerter. Han ejede 
frelsesvished. På den anden side var han klar over, at han havde et 
ansvar i forhold til mission og socialt arbejde, som han gerne ville 
tage på sig (v. 25).

Depression er en af de mest udbredte sindslidelser. Depressive 
mennesker føler en tomhed, der kan være så dyb, så den fører til 
dødslængsel. Men selv raske mennesker kan i vanskelige tider være 
fristet til at spekulere over, hvor dejligt det kunne være at dø og 
lukke øjnene. Paulus’ eksempel kan motivere til også i sådanne  
situationer at holde balancen mellem ens eget ve og vel og det  
sociale og udadrettede ansvar.

Følgende links er nogle af de steder, man i Danmark kan man få 
hjælp: 
bornsvilkar.dk/det-goer-vi/boernetelefonen
livslinien.dk
sorgcenter.dk/psykologhjaelp

TIRSDAG 22. NOVEMBER 2022

https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/boernetelefonen
https://www.livslinien.dk
https://sorgcenter.dk/psykologhjaelp
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1 Pet 3,18-20

 

 Forståelse

 

 

 
 

 
 Anvendelse

 

 

At prædike for ånderne i fængslet

Hvilken bibelsk begivenhed henviser Peter til? 

Hvad motiverer mig til selv på trods af modstand at forblive tro 
mod Gud?

Nogle fortolkere opfatter disse vers således, at Kristus, mens hans 
legeme efter korsfæstelsen lå i graven, som ånd steg ned i Helvede 
og prædikede for de ånder, der var i fængsel, det vil sige dem, der på 
Noahs tid blev udslettet. På den måde fik de endnu en chance for 
omvendelse. 

Bortset fra at dette står i modsætning til Bibelens øvrige vidnes-
byrd, er denne på ingen måde den eneste mulige udlægning. 
Udtrykket ånd benyttes i denne tekst og andre steder i Det Nye 
Testamente (1 Kor 16,18; Gal 6,18) i forbindelse med mennesker, der 
stadig er i live og kan høre og modtage tilbuddet om frelse. Udtryk-
ket fængsel skal ikke forstås som et konkret fangehul, men snarere 
som syndens fængsel, som den faldne menneskelige natur befinder 
sig i (sml. Rom 6 og 7).

Forkyndelsen om Kristus til de mennesker, der ikke var villige til at 
angre, skete ved Noa, mens arken blev bygget (2 Pet 2,5; Hebr 11,7). 
Versene er altså ikke en kommentar til de dødes tilstand, men de 
blev skrevet i sammenhæng med, hvad det vil sige at være tro imod 
Gud. 

1 Pet 3,13-22 opmuntrer de troende: Lige så vel som syndfloden 
bragte dom over ubodfærdige syndere, reddede de selv samme 
vandmasser en troende familie. På lignende måde vil den kosmiske 
domstol bringe frelse og herlighed til dem, der tror på Kristus. Også 
selvom de kun er en lille skare og udsættes for flertallets spot og 
spe og måske endda forfølgelse.

ONSDAG 23. NOVEMBER 2022
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 Åb 6,9-11
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 Anvendelse

 

Sjæle under alteret

Hvad piner sjælene under alteret? 

På hvilke områder længes jeg efter (mere) retfærdighed?

Da det femte apokalyptiske segl brydes, åbnes der for en usæd-
vanlig scene. Det handler om en henvisning til brændofferalteret i 
helligdommen (3 Mos 4,18.30.34). Ligesom blodet fra dyrene stæn-
kedes rundt om alteret, blev martyrernes blod billedligt talt stænket 
på Guds alter, når de mistede livet, fordi de var tro imod ham. Hele 
scenen er ligesom de andre segl en symbolsk fremstilling. Den har 
intet med de dødes tilstand eller deres situation i mellemstadiet at 
gøre. Ingen ville heller få den tanke, at Abel i 1 Mos 4,10 ganske vist 
var død, men hans blod stadig var levende og kunne råbe til Gud 
(ifølge 3 Mos 17,11 er ”sjælen“, det vil sige livet, i blodet).

”Tilsyneladende skulle det femte segls symbolik være en opmun-
tring for dem, der så martyrdøden i øjnene, så de kunne være sikre 
på, at der på trods af fjendens øjensynlige sejr ville ske dem retfær-
dighed“ (s.o.).

”En senere jødisk tradition mener, at Israels døde så at sige begra-
vedes under alteret, og den, der lå begravet under alteret, var på en 
måde begravet under herlighedens trone“ (7ABC-D 1091).

Det ser tit ud, som om det er uretfærdigheden, der hersker. Hvor 
ofte har troende mennesker ikke en oplevelse af, at deres bønner 
ikke bliver hørt. ”Hvor længe, Herre?“ er Guds undertrykte og for-
fulgte folks råb gennem hele verdenshistorien. Men den tid kom-
mer, hvor Gud vil gøre en ende på al undertrykkelse og indføre evig 
retfærdighed. Den vished skal give trøst og håb til alle Guds børn 
allerede her og nu.

TORSDAG 24. NOVEMBER 2022
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1 Thess 4,13-18
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Opstandelseshåb

På hvilken måde kan håbet om opstandelsen give et mindre  
anstrengt forhold til døden?

Ønsket om altid at være sammen med Herren er ikke en individuali-
stisk forventning, der indfries ved, at sjælen løsriver sig, når vi dør. 
Det er snarere et fælles håb, der bliver til virkelighed i opstandelsen, 
når Jesus kommer igen. Hvis der fandtes en udødelig sjæl, ville Pau-
lus have gjort opmærksom på det her. Men han taler derimod om 
døde, der skal opstå. Frelserværket fuldendes altså ikke ved en in-
dividuel væren-sammen-med Kristus efter døden, men ved de tro-
endes bortrykkelse ved Jesu genkomst (sml. Samuele Bacchiocchi, 
Immortality or Resurrection?, Berrien Springs, MI, 1997, S. 179f.).

Forestillingen om, at et menneske eller dele af det skulle leve videre 
efter døden, kan man ikke finde i Bibelen. Det handler mere om at 
vise mennesker i deres individuelle situation, at Gud til syvende og 
sidst vil sørge for retfærdighed.

FREDAG 25. NOVEMBER 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke forestillinger florerer vedrørende livet efter døden? 

Hvornår er konfrontationen med døden særlig nærværende?

  Luk 16,19-31
Hvilke meninger om livet efter døden kan man læse ud af denne 
tekst? Hvad taler imod en bogstavelig udlægning? 

Hvad ville Jesus opnå med denne lignelse? 

I hvor høj grad er dette stadig aktuelt for os i dag?

  Luk 23,43
Hvordan skal dette vers forstås? 

Hvad giver jer allerede i dette liv vished for, at I engang skal være 
sammen med Jesus? Hvorledes kan andre have glæde af det?

  Fil 1,21-24
Hvilken følelsesmæssig tilstand befandt Paulus sig i? 

Hvordan kan vi bevare ligevægten mellem jordisk glæde og  
himmelsk håb?

  Åb 6,9-11
”Hvor længe, Herre?“ Hvornår har I tænkt det?
Hvilke svar findes der på dette spørgsmål?

DIALOG TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2022


